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1 Įžanga
Prieš montuodami atidžiai perskaitykite šią instrukciją. 
Laikykitės 2 skyriuje „Sauga“ pateiktų nurodymų, kad 
išvengtumėte pavojaus žmonėms ir sutrikimų.
Ši instrukcija yra automatinio atidarymo mechanizmo 
2.2 sudedamoji dalis ir ji turi būti visada pasiekiama 
kvalifikuotam personalui.

1.1 Gamintojas ir techninis aptarnavimas
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG 
Ein Unternehmen der SIEGENIA GRUPPE 
Siemensstraße 10  
42551 Velbert
Tel.: +49 2051 278-0  
Faks.: +49 2051 278-167  
El. paštas: info@kfv.de
Reklamacijos teikimo arba techninio aptarnavimo atve-
ju kreipkitės į šalia jūsų veikiantį mūsų atstovą.

1.2 Šios dokumentacijos tikslinė grupė
Ši dokumentacija yra skirta tik specializuotoms įmo-
nėms. Visus čia aprašytus darbus leidžiama vykdyti 
tik kvalifikuotam personalui, kuris moka montuoti 
bei paleisti elektromechaninius komponentus ir dau-
giafunkcius užraktus bei atlikti jų techninę priežiūrą ir 
turi patirties šiose srityse. 
Visus darbus prie 230 V trifazės srovės tinklo leidžiama 
atlikti tik kvalifikuotiems elektrotechnikams.

1.3 Naudojimas pagal paskirtį
• Automatinis atidarymo mechanizmas 2.2 kartu su 

automatiniais daugiafunkciais užraktais naudoja-
mas motorizuotam atrakinimui ir skirtas montuoti į 
namų duris iš medžio, aliuminio, plieno ar plastiko.

• Automatinis atidarymo mechanizmas 2.2 gali būti 
naudojamas tik
– su užrakinimo cilindrais, turinčiais standžią apka-

bą, kurią galima užblokuoti, kai raktas nustatytas 
į ištraukimo padėtį, kurioje kampo diapazonas 
yra nuo –30° iki +30°;

– su užrakinimo cilindrais, turinčiais laisvai judančią 
apkabą, kurią visada galima laisvai pasukti;

– įmontuotas vertikaliai;
– techniškai nepriekaištingos būklės;
– kartu su KFV gaminiais ir priedais.

1.4 Paskirties neatitinkantis naudojimas
• Automatinis atidarymo mechanizmas 2.2 kartu su 

automatiniu daugiafunkciu užraktu negali būti nau-
dojamas
– evakuacinėse duryse pagal EN 179 arba EN 1125;
– drėgnų patalpų duryse arba patalpų, kurių ore 

yra agresyvių koroziją skatinančių medžiagų, 
duryse.

• Automatinį atidarymo mechanizmą 2.2 ir automatinį 
daugiafunkcį užraktą draudžiama ardyti ir atlikti jų 
pakeitimus.

1.5 Įprastinės ir techninės priežiūros nurody-
mai

Nenaudokite agresyvių valiklių arba valiklių, kurių sudė-
tyje yra tirpiklių. Antraip galite pažeisti dalių paviršius.

1.6 Montavimo sąlygos
Prieš atliekant montavimo darbus arba jų metu būtina 
laikytis regione galiojančių statybos taisyklių.

1.7 Matmenys
Visi matmenys nurodyti milimetrais.

1.8 Naudojami simboliai
Šiame dokumente naudojamos tokios piktogramos:

Bendras įspėjamasis ženklas

Naudinga informacija arba patarimas
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1.9 Kitos vaizdavimo priemonės
Šioje instrukcijoje naudojami toliau pateikti simboliai 
turi tokias reikšmes:
• Po šios žymos pateikiamas tekstas atskirais punktais.

– Po šios žymos pateikiamas tekstas atskirais pa-
punkčiais.

 f Po šios žymos pateikiamas tekstas – tai veiksmų, ku-
riuos reikia atlikti eilės tvarka, vykdymo instrukcija.

Nuorodos
() Nuoroda tekste pateikiama skliausteliuose.

1.10 Kartu galiojantys dokumentai
Montuodami Automatinis atidarymo mechanizmas 2.2 
būtinai laikykitės visų montavimo ir naudojimo instruk-
cijų, pridėtų prie kitų (pasirenkamų) komponentų.

1.11 Tinkamas atliekų tvarkymas
Elektros prietaisų negalima išmesti kartu su buitinėmis 
atliekomis. Prietaisą, priedus ir pakuotę šalinkite aplin-
kai nekenksmingu būdu, t. y. atiduokite perdirbti.

2 Sauga
• Vykdant visus darbus prie 230 V kintamos srovės 

tinklo būtina laikytis naujausių VDE taisyklių (pvz., 
VDE 0100) ir nacionalinių teisės aktų.

• Tiesdami prijungimo prie tinklo kabelį užtikrinkite 
apsauginį atjungimą nuo visų polių.

• Draudžiami bet kokie automatinio atidarymo me-
chanizmo 2.2 pakeitimai. 

• Netinkamai prijungus elektros jungtis gali būti suga-
dinamos elektroninės dalys.

2.1 Įspėjimų struktūra
Šioje instrukcijoje pateikiamais įspėjimais 
• siekiama apsisaugoti nuo galimos materialinės ir 

nematerialinės žalos; 
• pagal signalinį žodį nurodytas pavojaus dydis;
• pagal pavojaus ženklą nurodytas nematerialinės 

žalos pavojus;
• apibrėžta pavojaus rūšis ir šaltinis;
• nurodytos priemonės, skirtos pavojams išvengti ir 

draudimai atlikti tam tikrus veiksmus.

Įspėjimai išdėstyti tokiu principu:

SIGNALINIS ŽODIS

Pavojaus rūšis ir šaltinis

Pavojaus rūšies ir šaltinio paaiškinimas

• Priemonės pavojui išvengti

Pavojaus ženklu pažymėtos įspėjamosios nuorodos, 
kurios įspėja apie žalą asmenims.
Pavojaus rūšis ir šaltinis nurodo grėsmės priežastį. 
Neatsižvelgus į įspėjamąsias nuorodas, gali, pavyzdžiui, 
kilti pavojus gyvybei dėl srovės smūgio.
Prie priemonių aprašyti veiksmai, kurių būtina imtis, 
norint išvengti grėsmės, arba tai yra veiksmai, kurių 
būtina vengti, kad grėsmės būtų išvengta. 

2.2 Naudojami įspėjimai

PAVOJUS

Signaliniu žodžiu „Pavojus“ pažymėtas tiesiogiai grę-
siantis pavojus. Jei šio pavojaus neišvengiama, patiria-
ma mirtinų arba sunkių sužalojimų.

ĮSPĖJIMAS

Signaliniu žodžiu „Įspėjimas“ žymimas galimas pavojus. 
Jei šio pavojaus neišvengiama, galima patirti mirtinų 
arba sunkių sužalojimų.

ATSARGIAI

Signaliniu žodžiu „Atsargiai“ žymima galima pavojinga 
situacija. Jei šios pavojingos situacijos neišvengiama, 
gali būti patiriama lengvų arba vidutinio sunkumo 
sužalojimų.

NURODYMAS

Signaliniu žodžiu „Nurodymas“ žymimi veiksmai, ku-
riuos atlikus išvengiama materialinės žalos. Laikantis šių 
nurodymų išvengiama komponentų pažeidimo.

Informacija, patarimas ir t. t.

Šiuo ženklu nurodoma apie ypatybes ir juo žymimi nu-
rodymai, į kuriuos reikia atkreipti ypatingą dėmesį.
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2.3 Įspėjimai

ĮSPĖJIMAS

Pavojus gyvybei dėl elektros smūgio ir trumpojo jungimo

Netinkamas automatinio atidarymo mechanizmo prijun-
gimas

• Tiesdami prijungimo prie tinklo kabelį užtikrinkite ap-
sauginį atjungimą nuo visų polių.

• Vykdant visus darbus prie 230 V kintamos srovės tinklo 
būtina laikytis naujausių VDE taisyklių (pvz., VDE 0100) 
ir nacionalinių teisės aktų.

Jei energijos perdavimo laidai nutiesiami lygiagrečiai su 
duomenų perdavimo laidais (ISDN, DSL ir t. t.), galimi 
sutrikimai, pavyzdžiui, gali sumažėti duomenų perdavimo 
sparta.

3 Montavimo sąlygos
Prieš atliekant montavimo darbus arba juos atliekant 
būtina laikytis toliau aprašytų sąlygų:
• Gręždami ir frezuodami laikykitės atitinkamų angų 

padėčių ir dydžio bei nurodytų tolerancijų. 
• Automatinį atidarymo mechanizmą 2.2 įmontuokite 

pagal šią montavimo instrukciją.
• Montuodami naudokite rinkinyje esančias tvirtinimo 

priemones.
• Po frezavimo išvalykite iš išfrezuotų išėmų visas 

drožles.
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4 Funkcijos 

4.1 Jungtys ir valdymo elementai
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Padėtis Funkcija

[1] SI-BUS jungtis:
Gnybtas A: duomenų sąsaja SI-BUS (geltonas)
Gnybtas B: duomenų sąsaja SI-BUS (žalias)
Gnybtas C: maitinimo įtampos išvadas (–) GND (rudas)
Gnybtas D: maitinimo įtampos išvadas +24 V DC (baltas)

[2] Analoginė jungtis:
Gnybtas 2: maitinimo įtampos išvadas +24 V DC
Gnybtas 3: maitinimo įtampos išvadas (–)
Gnybtas 4: išorinio atrakinimo signalo įvadas 
                    kai +24 V DC  ≥ 1 sek. = atidarymo procedūra

[3]
Meniu valdymo mygtukas su šviesos diodu (įrengtas po 
etikete) visiems automatinio atidarymo mechanizmo nusta-
tymams.

[4] Esamos darbo būsenos šviesos diodas 

Meniu valdymo mygtukas gali būti spaudžiamas ir būsenos švie-
sos diodai gali būti rodomi tik sumontavus.
Informacijos apie automatinio atidarymo mechanizmo nustatymą 
rasite naudojimo instrukcijoje.
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4.2 Kabelių ir prijungimo schema

ĮSPĖJIMAS

Pavojus gyvybei dėl elektros smūgio ir trumpojo jungimo

Netinkamas automatinio atidarymo mechanizmo prijungimas

• Tiesdami prijungimo prie tinklo kabelį užtikrinkite apsauginį atjungimą nuo visų polių.
• Vykdant visus darbus prie 230 V kintamos srovės tinklo būtina laikytis naujausių VDE taisyklių (pvz., VDE 0100) ir naciona-

linių teisės aktų.

Automatinio atidarymo mechanizmo jungimas per SI-BUS jungtį Automatinio atidarymo mechanizmo jungimas per analoginę jungtį

54

3

2

1
54

3

2

1

Padėtis Pavadinimas

1 Automatinis atidarymo mechanizmas 2.2

2 Daugiafunkcis užraktas

3 Įėjimo kontrolės sistema su SI-BUS

4 Kabelio pereinamoji mova

5 Rėme integruotas arba ant bėgelio įrengtas maitinimo blokas

Padėtis Pavadinimas

1 Automatinis atidarymo mechanizmas 2.2

2 Daugiafunkcis užraktas

3 Įėjimo kontrolės sistemas (analoginė)

4 Kabelio pereinamoji mova

5 Rėme integruotas arba ant bėgelio įrengtas maitinimo blokas
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SI-BUS jungtis Analoginė jungtis
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Padėtis Pavadinimas

1 SI -BUS adapterio kabelis

Padėtis Pavadinimas

1 Atrakinimas analogine įėjimo kontrolės sistema

2 Maitinimo laidas (ekranuotas)

3 Pasirenkamas išorinis atrakinimo įtaisas (pvz., mygtukas, telefonspynė ir t. t.)
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5 Montavimas

5.1 Automatinio atidarymo mechanizmo montavimas

3 x M4 x 11

Standartiškai automatinis atraki-
nimo mechanizmas 2.2 tiekiamas 
neįmontuotas.

 f Trimis pridėtais varžtais prisukite 
automatinį atidarymo mecha-
nizmą prie tinkamo KFV dau-
giafunkcio užrakto.

T 10
1,5 Nm

5.2 Durų sąvaros frezavimas

1

2
4

3

1

Išfrezuotos išėmos matmenys 
[1] = 510 mm
[2] = 16 mm
[3] = 270 mm
[4] = 55 mm
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5.3 Kabelių tiesimas ir jungimas
Automatiniam atidarymo mechanizmui ir įėjimo kontrolės sistemai prijungti prie maitinimo bloko skirti įvairių tipų 
kabeliai.

Naudokite tik ekranuotus kabelius, kad išvengtumėte sutrikimų, kurie gali turėti įtakos KFV daugiafunkcio užrakto su automatiniu atidarymo me-
chanizmu 2.2 veikimui arba kuriuos gali sukelti pats KFV daugiafunkcis užraktas su automatiniu atidarymo mechanizmu 2.2. 
Naudokite tik ekranuotus originalius KFV kabelius. Apie tai žr.: KFV GENIUS ir automatinių atidarymo mechanizmų katalogą.
Nušlifuokite visų kabeliams tiesti skirtų angų briaunas.
Netieskite kabelių per aštrias briaunas. Nušlifuokite aštrias briaunas iki lygaus paviršiaus arba naudokite tarpiklius.
Tiesdami nesulenkite kabelių.

A
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Kabelius prie automatinio atidarymo 
mechanizmo 2.2 tieskite su kilpa, kad 
galimai atsirandantis vanduo negalėtų 
įtekėti į automatinio atidarymo mecha-
nizmo jungtis.

5.3.1 Naudojant SI-BUS jungtį
Jungčiai per SI-BUS magistralę naudokite tam skirtus KFV SI-BUS-kabelius.

1

2

3

SI-BUS sistema  f SI-BUS adapterio kabelio [2] ža-
lią PTR kištuką [1] įkiškite į lizdą 
nuo A iki D.

 f SI-BUS adapterio kabelio kištuką 
[3] prijunkite prie SI-BUS siste-
mos ir nutieskite kabelį (žr. 4.2 
skyrių).
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5.3.2 Naudojant analoginę jungtį
Prijungimui per analoginę jungtį sukurkite kištukinę jungtį su KFV kabeliu.

KFV kabelis Laido kodas Žiedo spalva Laido spalva Automatinio atidarymo 
mechanizmo jungtis Funkcija

0

1
4

7
+

-

0 Juoda Pilka - -

1 Ruda Geltona - -

4 Geltona Žalia 4: Įvadas Išorinis atrakinimo signalas

7 Violetinė Rožinė - -

+ Raudona Balta 2: + 24 VDC Darbinė įtampa (+) 24 V DC

- Mėlyna Ruda 3: – GND Darbinė įtampa (–) 

Balta Mėlyna - -

+ 
- 4 

1

2

+ 
- 4 

 f Sukurkite kištukinę jungtį iš F 
arba E tipo kabelio [1] ir žalio 
PTR kištuko [2].

 f Ranka priveržkite PTR kištuko 
varžtus tiek, kad kabelio gyslos 
negalėtų atsipalaiduoti.  
Patikrinkite, ar tinkamai pritvir-
tinta.

+ 
- 4 

1

+ 
- 4 

 f Žalią PTR kištuką [1] įkiškite į 
automatinio atidarymo mecha-
nizmo lizdą nuo 2 iki 4.

 f Nutieskite kabelį ir prijunkite 
jį prie maitinimo bloko ir prie 
analoginės įėjimo kontrolės 
sistemos (žr. 4.2 skyrių).
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6 Veikimo patikra
Norint atlikti veikimo patikrą durys ir durų rėmas turi būti vertika-
lioje padėtyje.

Jei atliekant veikimo patikras aptinkama nepaslankiai veikiančių 
dalių, atkreipkite dėmesį į toliau išvardytus punktus:
• Patikrinkite rankenos jungčių ir (arba) profilinio cilindro spynos 

tvirtinimo varžtų priveržimo momentą.
• Varžtai neturi būti priveržti per stipriai arba persukti. 
• Varžtai neturi būti įsukti įstrižai, nes antraip varžto galvutė gali 

blokuoti už jos esantį sukamą kaištį.

6.1 Veikimo patikra esant atidarytoms du-
rims

6.1.1 Rankenos veikimo patikra
 f Nuspauskite rankeną į apatinę padėtį.

Rankena pati turi grįžti į pradinę padėtį.

6.1.2 Profilinio cilindro patikra
 f Pasukite raktą užrakinimo cilindre užrakinimo kryp-
timi.

Pagrindinis skląstis turi būti visiškai ir sklandžiai išveda-
mas.

 f Ištraukite raktą, kai pagrindinis skląstis yra išvestas 
(aktyvinta apsauga nuo vaikų / užblokuota rankena).

 f Pasukite raktą užrakinimo cilindre atrakinimo kryp-
timi.

Užrakinimo elementai turi būti visiškai ir sklandžiai 
įtraukiami.

 f Ištraukite raktą, kai užrakinimo elementai bus 
įtraukti.

6.1.3 Mechaninė daugiafunkcio užrakto su auto-
matiniu atidarymo mechanizmu 2.2 patikra

Užrakinimo elementų veikimo patikra rankena
 f Pasukite raktą užrakinimo kryptimi, kol bus iškištas 
pagrindinis skląstis.

Rankena yra užblokuota, o apsauga nuo vaikų yra akty-
vinta.

 f Pasukite raktą atrakinimo kryptimi, kol bus įtrauktas 
pagrindinis skląstis.

 f Visiškai nuspaudus rankeną liežuvėlis turi būti visiš-
kai įtraukiamas.

Atleidus rankeną liežuvėlis turi būti vėl visiškai iškiša-
mas.

 f Naudodami automatinį daugiafunkcį užraktą pa-
pildomos viršutinės ir apatinės dėžutės skląsčio 
elementus valdykite mechaniškai.

 f Visiškai nuspaudus rankeną visi užrakinimo elemen-
tai turi būti visiškai įtraukiami.

Atleidus rankeną liežuvėlis turi būti vėl visiškai iškiša-
mas.

Užrakinimo elementų veikimo patikra raktu
 f Pasukite raktą užrakinimo kryptimi, kol bus iškištas 
pagrindinis skląstis.

 f Pasukite raktą atrakinimo kryptimi.
Visi užrakinimo elementai turi būti įtraukiami.

 f Atleidus raktą liežuvėlis turi būti vėl visiškai iškiša-
mas.

6.2 Veikimo patikra esant uždarytoms du-
rims

 f Uždarykite duris.
 f Pakartokite skirsnyje „Veikimo patikra esant atidary-
toms durims“ aprašytus veiksmus.

 f Visi užrakinimo elementai turi būti sklandžiai įtrau-
kiami į rėmo dalis ir iškišami iš rėmo dalių.

6.3 Elektromechaninių dalių patikra
 f Įjunkite maitinimo įtampą.
 f Uždarykite duris.
 f Patikrinkite išorinį atrakinimo įtaisą (pvz., mygtuką 
ar telefonspynę).

 f Patikrinkite pasirinktinai naudojamos įėjimo kontro-
lės sistemos veikimą.

Jei automatinis daugiafunkcis užraktas su automatiniu 
atidarymo mechanizmu 2.2 montuojamas su pasiren-
kama įėjimo kontrolės sistema (pvz., su pirštų atspaudų 
skaitytuvu), informacijos apie paleidimą ir patikrą rasite 
atitinkamoje instrukcijoje.
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6.4 Sutrikimų šalinimas
6.4.1 Rankenos veikimo sutrikimas
Jei rankena pati nesugrįžta į pradinę padėtį, vadinasi 
atsirado veikimo sutrikimas.

 f Patikrinkite, ar išfrezuota išėma yra reikiamų mat- 
menų.

 f Patikrinkite, ar rankena yra tinkamoje padėtyje.
 f Patikrinkite, ar apkaustai yra tinkamoje padėtyje.

Jei rankena ir toliau pati nesugrįžta į pradinę padėtį, 
paveskite KFV patikrinti daugiafunkcį užraktą.

6.4.2 Profilinio cilindro veikimo sutrikimas
 f Jei negalima ištraukti rakto, išmontuokite profilinį 
cilindrą ir patikrinkite, ar nesutriko jo veikimas.

 f Jei profilinis cilindras veikia nesklandžiai, pakeiskite 
jį ir pakartokite patikros veiksmą.

Jei profilinis cilindras veikia sklandžiai, vadinasi yra me-
chaninis daugiafunkcio užrakto sutrikimas.

 f Patikrinkite, ar skląsčio elementai sklandžiai įtrau-
kiami į rėmo dalis. Jei taip nėra, sureguliuokite rėmo 
dalis.
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6.5 Techniniai duomenys
Aplinkos sąlygos

Durų aplinkos temperatūros diapazonas (pagal DIN EN 
14846, K, M, L, N P klasė)

TUM nuo - 25 °C iki + 70 °C

Santykinė oro drėgmė nuo 20 % iki 80 % (be kondensato)

Apsaugos klasė IP 40

Elektros duomenys

Darbinė įtampa UB 24 V DC (nuo 19 V DC iki 32 V DC)

Budėjimo / parengties režimo darbinė srovė IST tip. 30 mA

Darbinė srovė įjungiant variklį IB tip. 500 mA (maks. 1000 mA)

Apsauga nuo polių sukeitimo UVerp - 50 V

Gnybto 4 įėjimo signalas

Atrakinimo įjungimas UKL4.ON > 7,0 V DC

Atrakinimo išjungimas UKL4.OFF < 4,0 DC V

Vidinis, su įtampą mažinančia varža RPulldown 4,7 kΩ

Matmenys

Matmenys plotis x ilgis x gylis 16 mm x 252 mm x 49 mm + priekinė spynos dalis

Laidų ilgis

0,14 mm² skerspjūvio ploto laido ilgis LIYCY ≤ 24 m

0,5 mm² skerspjūvio ploto laido ilgis LIYCY ≤ 50 m
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6.6 EB įmontavimo deklaracija

Gamintojas KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Siemensstr. 10
D - 42551 Velbert

patvirtina, kad gaminys Prietaiso rūšis: Tipo pavadinimas:
Elektromechaninė daugiafunkcių 
užraktų pavara

Automatinis atidarymo mechaniz-
mas 2.2

Atitinka toliau nurodytų direktyvų reikalavimus:

EMS direktyva 2014/30/ES
EN 61000-6-2:2005 + red.: 2005*
EN 61000-6-3:2007+A1:2011, B klasė
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

RoHS direktyva 2011/65/ES

*Tik patikros moduliams ICI3+4, ICS, 
VDI

Ši deklaracija buvo suteikta remiantis patikros aktais, kuriuos išdavė:
„Nemko GmbH & Co. KG“, patikros ir sertifikavimo įtaiga; patikros aktų identifikavimo numeris: 
FS-1708-336996-001

Iš dalies sukomplektuotą mechanizmą galima pradėti eksploatuoti tik tuomet, kai prireikus buvo nustatyta, kad 
mechanizmas, į kurį turi būti montuojamas iš dalies sukomplektuotas įtaisas, atitinka mechanizmų direktyvos 
nuostatas.
Mes įsipareigojame juos per protingą laiką elektronine forma perduoti rinkos priežiūros institucijoms, joms patei-
kus pagrįstą reikalavimo pateikti priežastį. Anksčiau minėtų techninių dokumentų galite teirautis gamintojo.

Velbertas, 2019-08-28

Techninius dokumentus pateikia „KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG“.

Šia deklaracija patvirtinama atitiktis minėtoms direktyvoms, tačiau ji neužtikrina 
gaminio savybių teisine prasme.
Reikia atkreipti dėmesį į pristatytuose gaminio dokumentuose pateiktas saugos nuorodas.
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6.7 Elektromagnetinio suderinamumo patikros ataskaita
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